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KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - OPPNEVNING AV PERSONER TIL Å 
PRØVE FORHÅNDSTEMMEGIVNINGER OG STEMMESEDLER  
 
 
Vedlegg: 
Ingen 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Valgloven 
 
Sammendrag: 
Prøving av forhåndsstemmegivninger og stemmesedler delegeres til Laila Odden og  
Brit Synnøve Berge. 
 
Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. Dette gjøres for å 
sikre tilstrekkelig anonymitet ved opptelling av sent innkomne stemmesedler. 
 
Saksutredning: 
Øyer kommune har ved de siste valgene deltatt i valgsamarbeid om elektronisk telling av 
stemmesedler med Lillehammer kommune, Gausdal kommune og Oppland fylkeskommune. 
Siden Oppland og Hedmark fylkeskommuner blir til Innlandet fylkeskommune fra 01.01.2020 er 
ikke fylkeskommunen en del av opptellingssamarbeidet lenger. Lillehammer, Gausdal og Øyer 
kommuner fortsetter samarbeidet som Øyer kommune har både faglig og økonomisk nytte av. 
Skanningssenteret vil nå ligge i Lillehammer kommunes lokaler. 
 
I henhold til valgloven kapittel 10, skal forhåndsstemmegivning og stemmegivning avgitt på 
valgtinget, godkjennes dersom de oppfyller valglovens krav. Prøving av stemmegivninger 
innebærer en vurdering av om stemmegivningen skal godkjennes. 
  
Prøving av forhåndsstemmegivningen kan begynne etter hvert som disse kommer inn til 
valgstyret. Arbeidet med prøving må organiseres slik at flest mulig av de innkomne 
forhåndsstemmene blir prøvd før valgdagen. Dette er nødvendig for at forhåndsstemmene skal 
inngå i endelig telling.  
 
For at dette arbeidet skal bli utført på en hensiktsmessig måte anbefales at oppgaven delegeres 
til Laila Odden og Brit Synnøve Berge. 
  
Det bør være minst to personer til stede ved prøving av stemmegivningene for å få en 
tilstrekkelig kvalitetssikring.  
 
Det foreslås at 20 forhåndsstemmer blir holdt tilbake i påvente av opptelling av sent innkomne 
stemmer, for å sikre tilstrekkelig anonymitet ved tellingen. 
 



For å sikre en god avvikling av valgopptellingen er det viktig å bruke personell med erfaring fra 
valgarbeid og ha gode rutiner.  
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Valgstyret delegerer fullmakt til å prøve forhåndsstemmegivninger og stemmegivninger 

avgitt på valgtinget til følgende personer: 
       Laila Odden og Brit Synnøve Berge. 
       Det skal være minst to personer til stede ved prøving av stemmegivninger. 
 
2. Det legges til side 20 forhåndsstemmer i påvente av endelig opptelling. 
 
 
Ådne Bakke Laila Odden 
Rådmann


